
؛ ألن األمساء غري متعدية ال يدخل فيها إثبات األثر؛ فالعلي لكن هذا الثالث ال يطرد يف كل اسم من أمساء اهللا 

مثال فيها إثبات االسم واصفة العظيم كذلك والكبري كذلك؛ لكن السميع فيها إثبات االسم والصفة األثر، 

االسم السميع، والصفة السمع، واألثر يسمع ؛ ومن هنا يعلم أن كل اسم فالبد أن يكون متضمنا لصفة؛ بدون 

وال يسمى مبا دلت عليه هذه  ؛ قد يوصف اهللا بالشيء ناء ؟ بدون استثناء؛ وليس كل صفة مستلزمة السماستث

مث قال اهللا  الصفة؛ وهلذا نقول: الصفات أوسع من األمساء، أوسع؛ ألن كل اسم متضمن لصفة وال عكس .

؛ ويستلزم اإلصالح أن يكون املصلح ومن فوائد اآلية: الثناء على املصلحني,  نعم إن الذين كفروا )) ((تعاىل: 

صاحلا؛ أليس كذلك؟ هذا هو األصل، أن كل مصلح فهو صاحل؛ وقد يكون املصلح غري صاحل فإن من الناس 

مثال من ينهى عن املنكر وهو يفعله ويأمر باملعروف وهو ال يفعله؛ لكن الغالب أن املصلح حقا يكون صاحلا؛ 

إن الذين كفروا بعد  مث قال اهللا تعاىل: ((  ه وهو مضيع إلصالح نفسه .ألنه ال ميكن أن يسعى اإلصالح لغري 

وهؤالء  إن الذين كفروا بعد إيمانهم )) ((,  إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون ))

باهللا ـ يرتقون أو ينحدرون  ألم صاروا ـ والعياذ ثم ازدادوا كفرا )) ((؛  املرتدون؛ ألم آمنوا أوال مث كفروا ثانيا

مىت ؟ إذا تابوا قبل املوت عند حضور األجل فإن توبتهم لن تقبل؛  لن تقبل توبتهم )) (( يف دركات الكفر؛

وليست التوبة للذين عملوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت اآلن  ((لقول اهللا تعاىل: 

؛ أما إذا تابوا من قبل فقد  مىت؟ إذا حضرهم املوت ا لن تقبل توبتهم ))ثم ازدادوا كفر  ((إذا يكون قوله:  ؛ ))

(( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن مث قال:   سبق، سبق أم إذا تابوا وأصلحوا فإن اهللا غفور رحيم .

وهذه مرتبة الثالثة؛ كفروا وبقوا على الكفر إىل املوت؛  )) يقبل من أحدهم مأل األرض ذهبا ولوا افتدى به

ومل يقل: فلم تقبل توبتهم؛ ملاذا؟ ألم  لن يقبل من أحدهم مأل األرض ذهبا ولو افتدى به )) ((فهؤالء قال: 

هم لن يقبل من أحد ((مل يتوبوا، ماتوا على الكفر؛ فلم يبق أمامهم إال الفداء أن يفتدوا أنفسهم بشيء؛ يقول: 

يعين لو جاءوا مبأل األرض ذهبا وطلبوا أن يكون فداء هلم فإن ذلك لن يقبل  مأل األرض ذهبا ولو افتدى به ))

منهم؛ وحينئذ تكون هذه اآليات قسمت الكفار الذين ارتدوا إىل ثالثة أقسام؛ قسم تاب وأصلح؛ فما حكمه ؟ 

قسم ثالث مات على الكفر فلن تقبل فديته وال تقبل توبتهم؛ وقسم تاب عند حضور األجل فال تقبل توبتهم؛ و 

إنما التوبة على  ((نقول فال تقبل توبته ألنه مل يتب؛ وهذا كالذي يف سورة النساء متاما حيث قال اهللا تعاىل: 

فأولئك  ((يعين قبل حضور األجل من قريب ))  اهللا للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب )) ((

وكان اهللا عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم  يتوب اهللا عليه

هذا القسم الثالث؛ فتكون  وال الذين يموتون وهم كفار )) ((هذا القسم الثاين؛  الموت قال إني تبت اآلن ))



م وما لهم من ناصرين (( أولئك لهم عذاب أليمث قال اهللا تعاىل:  . هذه اآليات كاآليات اليت يف سورة النساء

املشار إليه من مات على الكفر ومن مل تقبل توبته وهو من مات عند حضور األجل؛ يقول اهللا  أولئك )) )) ((

؛ ألن أليما تأيت مبعىن الفاعل وتأيت مبعىن املفعل  مبعىن مؤمل أليم )) (( أولئك لهم عذاب أليم )) ((وجل:  عز

؟ طيب تأيت مبعىن فاعل مثل ؟ مسيع  مبعىن مفعول ومبعىن فاعل ومبعىن مفعل؛ صحوتأيت مبعىن املفعول، فعيل تأيت 

؛ ومبعىن مفعول مثل: جريح وكثري؛ ومبعىن مفعل مثل: أليم مبعىن مؤمل؛  إن ربي لسميع الدعاء )) ((يعين سامع 

  ومنه قول الشاعر: 

  صحابي  رجوع أمن ريحانة الداع السميع      يؤرقني وأ                         

يعين ما هلؤالء أحد ينصرهم ومينع العذاب عنهم أو يرفعه عنهم؛ ألم حق وما لهم من ناصرين ))  (( قال:

فلن يقبل من أحدهم مأل األرض  ((يف هذه اآلية من اإلعراب قوله:  . عليهم العذاب وال جيدون هلم ناصرا

وكل ما أتى بعد ما  مأل )) ((؛ ألا أتت مبا بعد ما يفيد التقدير وهو قوله:  ، متييز متييز ذهبا )) ذهبا )) ((

))  ولو افتدى به ((يفيد التقدير منصوبا فإنه يكون متييزا؛ ألن ما يفيد التقدير مبهم والتمييز يبينه؛ ثانيا قوله: 

إن الواو مؤسسة يعين غري زائدة هل الواو زائدة ؟ يعين فلن يقبل من أحدهم مأل األرض ذهبا لو افتدى به ؟ أو 

؟ نقول األصل عدم الزيادة وال موجب لقولنا إا زائدة ألن الكالم مستقيم ولو كانت أصلية ؛ والتقدير: لو أن 

)) ولو افتدى به ((هلم؛ لن يقبل من أحدهم مأل األرض ذهبا إذا بذله من غري أن يصرح بأنه افتداء؛ وقوله: 

؛ والفرق بينهما أنه قد يعطي األول تزلفا ال معاوضة وأما إذا أعطاه افتداء فهو أيش؟  يعين ولو صرح بأنه افتداء

معاوضة؛ هذا هو الفرق بينهما؛ إذا فلن يقبل من أحدهم مأل األرض سواء أعطاه من باب التودد والتحبب أو 

   أعطاه على أنه فداء و معاوضة لن يقبل منه .

  تنفعه ؟هل توبة الكافر إذا احتضر  السائل :

، قال: كلمة أحاج لك ا  ؛ وهلذا مل جيزم النيب صلى اهللا عليه وسلم بسالمة عمه ال تقبل، ال تقبل منه الشيخ :

  . واحملاجة قد حيصل ا املقصود وقد ال حيصل؛  عند اهللا

  ؟  التقبل ألنه كافر أصاللو قال  السائل :

وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا  ((يقول: ال، قد تقبل وقد ال تقبل؛ ألن اهللا تعاىل  الشيخ :

  . يشملحضر أحدهم الموت قال إني تبت اآلن )) 



فأمر الصحابة حديث  الرسول صلى اهللا عليه وسلم عند البخاري اليهودي الذي أمره بشهادة مث مات  السائل :

  ؟ أن يأخذه ليدفنه

  ؛  األجلكيف ألنه أخاف؟ ألنه مل يتبني أنه حضره  الشيخ :

  كان حيتضر؛  السائل :

    ؛ أما إذا حضر فاآلية تدل على أنه ما ينفع . أيه لكن مل يتبني أنه كان حيضره األجل الشيخ :

  الكافر األصلي وامللي  السائل :

  ال فرق  الشيخ :

  هل جيوز لعن اإلنسان املعني ؟  السائل :

  هل جيوز ؟  الشيخ :

  نعم , السائل :

ليس  ((؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا يعلن قوما من املشركني اه اهللا قال:  املعني حرام ، لعن ال الشيخ :

   .لك من األمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون )) 

  ما حكم من يقول إن أحكام اإلسالم ال تصلح هلذا العصر ؟ السائل :

؛ ألن هذا هو حكم اجلاهلية الذي قال اهللا  تد يباح دمه ومالهالشك أن الذي يقول هذا القول كافر مر  الشيخ :

فالذين يقول إن هناك أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون ))  ((تعاىل فيها: 

ألنه مكذب لقول اهللا  ؛ حكما يساوي حكم اهللا يف إصالح اخللق أو أحسن من حكم اهللا فالشك أنه كافر

   . أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون )) ومن ((تعاىل: 

  هل العاصي يف نفسه البد أن يصلح بعد توبته لتقبل ؟ السائل :

  ،  ال ما هو على كل حال الشيخ :

  ؛  العاصي الذي يدعوا إىل معصيته معصيته خاصة السائل :



   ال من باب شروطها إذا كان متعديا فهو من شروط التوبة . الشيخ :

هل يدخل فيه عبادة غري مشروع بدعيا ؟ ألنه غري ومن يبتغ غير اإلسالم دينا ))  ((قوله تعاىل:  السائل :

  مقبولة ؟

  ، حنن ذكرنا هذا؛ من يبتغ غري اإلسالم أصال أو فرعا . بلى كيف ؟ تؤخذ من هذا الشيخ :

د إذا بقي على ردته فإنه ال يستفاد من هذه اآلية الكرمية: أن املرتلن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون ))  ((

ومن فوائد هذه  وهذا ال يكون إال بالردة . إن الذين كفروا بعد إيمانهم )) ((؛ لقوله:  تقبل توبته عند املوت

اآلية الكرمية: أنه كلما متادى اإلنسان يف الكفر ومل يتب فإنه يزداد؛ ألن كل وقت مير عليه يزداد وزرا إىل وزر كما 

ومن فوائد  أيضا بزيادة األيام إميانا؛ ألن كل يوم مير عليه وهو مؤمن فإنه يضيف إميانا إىل إميانه .أن املؤمن يزداد 

اآلية الكرمية أيضا: أن من تاب قبل أن حيضر أجله فإن اهللا تعاىل يتوب عليه كما يف اآليات السابقة وهي قوله 

ئد هذه اآلية الكرمية: أن من استمر على كفره ومن فوا . إال الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا )) ((تعاىل: 

فماذا بعد  ((؛ لقول اهللا تعاىل:  فهو ضال؛ وذلك ألنه اجتنب طريق احلق وكل من اجتنب طريق احلق فهو ضال

فالطرق إما حق وإما ضاللة؛ فمن لزم الشريعة فهو مع احلق ومن خالف الشريعة فهو يف  الحق إال الضالل ))

(( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم مأل األرض ذهبا ولول اهللا تعاىل: مث قال   الضاللة .

وهذا هو القسم الثالث من أقسام الكفار؛ ألن القسم األول الذين تابوا قبل املوت؛ والثاين الذين  افتدى به ))

فيستفاد  ن كفروا وماتوا وهم كفار ))إن الذي ((تابوا عند املوت؛ والثالث الذين ماتوا على الكفر؛ فهنا يقول: 

لن يقبل  ((من هذه اآلية الكرمية: أن من مات على الكفر فلن يقبل منه شيء مينعه من عذاب اهللا؛ وهلذا قال: 

ومن فوائد هذه اآلية: أن األمر يسري على املؤمن ألنه يفتدي  .من أحدهم مأل األرض ذهبا ولو افتدى به )) 

قل من مأل األرض ذهبا؛ فإذا آمن وقام بالعمل الصاحل وأدى مبا جيب عليه من حقوق من عذاب اهللا مبا هو أ

ومن فوائد هذه اآلية: إثبات العذاب هلؤالء  املالية جنا من هذا العذاب مع أنه أقل بكثري من مأل األرض ذهبا .

عذاب شديد مؤمل؛  ابومن فوائد هذه اآلية: أن هذا العذ .أولئك لهم عذاب أليم ))  ((:  الكفار؛ لقوله

ومن فوائدها: أن هذا األمل أمل بدين وأمل نفسي؛ ألم مع العذاب الشديد العظيم على  . أليم )) ((لقوله: 

ومن فوائد هذه اآلية: أن هؤالء الكفار الذين ماتوا على  البدن يعذبن عذابا نفسيا وذلك بالتوبيخ واإلهانة .

آهلتهم اليت يعبدوا من دون اهللا تلقى يف نار جهنم إهانة هلا وإذالال هلا الكفر لن جيدوا أحدا ينصرهم حىت 

  وإهانة لعابديها وإذالال هلم؛ ألم إذا كانوا يتعلقون ذه اآلهلة وألقيت يف النار صار هذا أشد عليهم حسرة .



ا تفيد النفي وحتول الفعل من لن الذي عرفنا أ نالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ))لن ت ((مث قال اهللا تعاىل: 

احلال إىل االستقبال وتعمل تغري الفعل ظاهر وهو النصب؛ فهي تغري الفعل شكال ومعىن؛ أما شكال فهي تنقله 

من الرفع إىل النصب وأما معىن فتنقله من احلال إىل االستقبال؛ وأيضا وجه آخر يف املعىن تنقله من اإلثبات إىل 

أي لن تدركوه؛ والرب يف األصل هو اخلري والعطاء ومنه بر  لن تنالوا البر )) ((:  لوج يقول اهللا عز النفي .

الوالدين وذلك باإلحسان إليهما؛ فالرب يف األصل هو اخلري والعطاء ويقرن أحيانا بالتقوى؛ فإذا قرن بالتقوى صار 

نها؛ إذا الرب هو اخلري الكثري معناه فعل الطاعات واجتناب احملرمات؛ ألن اإلنسان يتقيها وحيذرها ويبتعد ع

حىت هذه للغاية وهي من أدوات النصب فالقول بعدها  حتى تنفقوا مما تحبون )) ((والعطاء؛ فلن تنالوا ذلك 

من حيتمل أن تكون لبيان اجلنس وحيتمل أن تكون للتبعيض؛ والفرق  حتى تنفقوا مما )) ((منصوب؛ وقوله: 

بينهما أننا إذا جعلناها لبيان اجلنس مشل املدح من تصدق جبميع ماله؛ وإذا جعلناها للتبعيض صار خمتصا مبن 

 تصدق ببعض ماله؛ وميكن أن نقول إا صاحلة لألمرين فأحيانا التصدق ببعض املال أفضل من التصدق بكله

وتحبون المال حبا جما  ((أي من املال؛ ألن اهللا تعاىل قال:  مما تحبون )) ((وقوله:  وأحيانا يكون العكس .

ولكن كل ما كان املال أحب كان إنفاقه أقوى إميانا وأدل على حمبة اإلنسان للخري؛ ألن الشيء الذي تكون  ؛ ))

ء الذي تتعلق به النفس كثريا هو الذي تشح النفس يف الرغبة فيه قليلة يسهل على اإلنسان أن ينفقه؛ لكن الشي

إنفاقه؛ فإذا أنفقه اإلنسان مع قوة تعلق نفسه به كان ذلك دليال على أيش؟ على قوة إميانه؛ ألنه ال يدفع القوي 

م إال مبا هو أقوى منه؛ ملا نزلت هذه اآلية قام أبو طلحة رضي اهللا عنه فجاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

؛  وإن أحب مايل إيل بريحة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون )) ((إن اهللا تعاىل أنزل:  وقال يا رسول اهللا

وكانت خنال مستقبلة املسجد يعين قريبا من مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان فيها ماء عذب طيب يأيت 

ده رغبة أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يأيت إليه ويشرب إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم ويشرب منه وهذا مما يزي

منه ويتظاهر به؛ قال وإين نعم قال فضعها يا رسول اهللا حيث أراك اهللا؛ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: بخ بخ 

ذاك مال رابح ذاك مال رابح؛ مث قال: أرى أن جتعلها يف األقربني؛ فجعلها أبو طلحة يف أقاربه يف بين عمه 

لن تنالوا البر حتى  ((وأقاربه؛ وكان ابن عمر رضي اهللا عنهما إذا أعجبه شيء يتصدق به يتأول قول تعاىل: 

أما حنن فإذا أعجبنا شيء من مالنا جعلناه يف الصناديق واستعملنا رديء وخلينا الباقي  تنفقوا مما تحبون ))

يريدون اآلخرة فهم يرون أن ماهلم هو الذي  ميكن يكون لورثتنا ما يكون لنا؛ ولكن هكذا الشح؛ أما الذين

يقدمونه؛ وهلذا ملا سأل النيب عليه الصالة السالم قال ألصحابه سأل أصحابه ذات يوم قال أيكم ماله أحب إليه 

من مال وارثه قالوا يا رسول اهللا ما منا أحد إال وماله أحب إليه من مال وارثه؛ قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه 



؛ يعين معناه أنك إذا خبلت باملال وأبقيته فإنك سوف تذهب عنه، سوف يورث من بعدك؛ لكن إذا ما أخر

تصدقت به وأمضيته جتده أمامك؛ وهلذا ينبغي لإلنسان أن يتأول هذه اآلية ولو مرة واحدة، لو مرة واحدة إذا 

تنفقوا من شيء فإن اهللا به عليم  وما ((وقوله تعاىل:  أعجبه شيء من ماله أن يتصدق به لعله ينال هذا الرب .

يعين أي شيء تنفقونه مما حتبون وما ال حتبون من قليل أو كثري من نفائس األموال أو صغائرها فإن اهللا به عليم  ))

من هذه لبيان ملا وهي نكرة؛ وما اسم شرط واسم الشرط يدل على العموم؛ وهي عموم  من شيء )) ((؛ وقوله: 

 (( ما الشرطية والذي بينها شيء وهي أيضا عامة ألا نكرة يف سياق الشرط؛ وقوله: مبني بعموم؛ العموم يف

قدمت اجلار  به عليم )) ((قوله:  فإن اهللا به عليم )) ((الفاء هذه فيه جواب الشرط رابطة  فإن اهللا به عليم ))

واملعروف أن تقدمي املعمول يفيد احلصر؛ فهنا نقول إنه قدم املعمول لفائدتني: الفائدة األوىل:  وارور على متعلقه

لفظية وهي مراعاة فواصل اآليات؛ والفائدة الثانية: معنوية وهي بيان االعتناء ذا املقدم حىت كأن اهللا تعاىل 

 ذا الشيء الذي قدمه اإلنسان لنفسه وأن اهللا به حصر علمه به؛ فتقدمي املعمول هنا يدل على العناية واالهتمام

فاجلواب: أن اهللا تعاىل مل يذكر هذا  فإن قال قائل: علمنا أن اهللا به عليم وال ننكر ذلك لكن ما فائدا ؟ . عليم

ا يره فمن يعمل مثقال ذرة خير  ((العلم إال ملا يرتتب عليه من اازاة؛ فإن اهللا إذا علمه ال ميكن أبدا أن يضيعه 

يف هذه اآلية من الفوائد: احلث على اإلنفاق   واهللا تعاىل عليم بكل شيء . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ))

ومن فوائدها: إثبات  ومنها أيضا: أن باإلنفاق مما حيب نيل الرب الذي يطلبه كل إنسان . . مما حيبه اإلنسان

ومن فوائد هذه اآلية: أنه كلما أنفق  و اإلنفاق من ماله .؛ من أين تؤخذ ؟ أن اهللا أثبت للرب سببا وه األسباب

اإلنسان مما هو أحب إليه كان أكثر لربه؛ وذلك ألن من قواعد األصول أن ما علق بوصف فإنه يزداد وينقص 

وما تنفقوا من  ((:  وجل؛ لقوله ومن فوائد هذه اآلية: عموم علم اهللا عز حبسب ذلك، حبسب ذلك الوصف .

ومن فوائدها: إثبات اجلزاء، وأن كل إنسان سيجازى بعمله إن خريا فخري وإن شرا  . اهللا به عليم ))شيء فإن 

أما   . ألن املراد من إثبات العلم إثبات ما يرتتب عليه وهو اجلزاءفإن اهللا به عليم ))  ((فشر؛ يؤخذ من قوله: 

لغاية؛ والغاية إذا مل يوجد املغيا فإا ال تنادي؛ حىت هذه ل لن تنالوا البر حتى )) ((بنسبة لإلعراب فإن قوله: 

أين ذهبت النون ؟ ألن الفعل منصوب  حتى تنفقوا )) (( وعلى هذا فال ينال الرب إال من أنفق مما حيب؛ وثانيا:

هذه مجلة شرطية؛ فعل الشرط فيها  حتى تنفقوا )) : ((وقوله . إما بأن مضمرة بعد حىت وإما حبىت على خالفها

فوائد هذه  ومن  . وقرنت مجلة اجلزاء بالفاء ألا مجلة امسية )) فإن اهللا به عليم وجوابه مجلة (( نفقوا ))ت ((

اآلية: جواز إنفاق املرء مجيع ماله؛ بناء على أن من للجنس؛ وهذه املسألة اختلف فيها العلماء هل يثاب 

اإلنسان إذا تصدق جبميع ماله وميدح ؟ أو نقول: األفضل أال تتصدق جبميع املال ألن الرسول اهللا صلى اهللا عليه 



فجعل إبقاء املال للورثة  ن تذرهم عالة يتكففون الناس )إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أ (وسلم قال: 

لئال يتكففوا الناس خريا من أن حيرموا من املال فيتكففوا الناس وإذا كان هذا بالنسبة للورثة فهو بالنسبة للنفس 

 لك )أمسك عليك بعض ما أوىل؛ وملا نظر أبو لبابة أن يتصدق جبميع ماله قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم: (

فأمره أن ميسك بعض ماله وأن يتصدق بالثلث؛ من العلماء من قال: بل ميدح اإلنسان إذا تصدق جبميع ماله 

ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا حث على الصدقة ذات يوم جاء أبو بكر رضي اهللا عنه جبميع ماله وجاء عمر 

ماذا تركت ألهلك ؟ قال: تركت  ( بكر قال له: بشطر ماله، بنصفه؛ وأثىن النيب صلى اهللا عليه وسلم على أيب

والصحيح يف هذه املسألة أن ذلك خيتلف؛ فمن علم من نفسه أنه إذا تصدق مباله مل خينع لهم اهللا ورسوله ) 

ألحد ومل يذل ألحد وكان عنده من قوة التوكل على اهللا ولعمل ما يغنيه عن السؤال فهنا ميدح على الصدقة 

لو فرض أن املسألة حتتاج إىل الصدقة جبميع املال لكون الناس يف ضرورة إىل ذلك كان  جبميع ماله؛ وكذلك

فال يتصدق  الصدقة جبميع املال أفضل؛ وأما إذا كان اإلنسان خيشى على نفسه أن يتصدق مباله ويتكفف الناس

ونه يتصدق مث يذهب عفاف نفسه وأهله واجب؛ فكإيئا مستحبا ويدع شيئا واجبا ألن ألنه ال ميكن أن يفعل ش

فالصحيح أن املسألة ختتلف باختالف  ؛ يقول للناس أعطوين أعطوين الشك أن هذا إذالل، إذالل النفسي

يا أيها الذين  ((الذي ينبغي أن ال يفعل، أن ال يفعل؛ ألن اهللا تعاىل يقول:   األحوال واختالف األشخاص .

آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من األرض وال تيمموا الخبيث منه تنفقونه ولستم 

  فاإلنسان ال ينبغي له أن يعلق نفسه مما أخرجه هللا .بآخذيه إال أن تغمضوا فيه )) 

  شيخ ليس له أجر ؟  السائل :

   شك . األجر له لكن ينقص أجره بال الشيخ :

  ؛  شيخ قد مر علينا أن املعبودات الباطلة تلقى يف النار السائل :

  ؛  نعم األصنام الشيخ :

  فكيف مبن عبد األنبياء والصاحلني ؟ السائل :

؛ هذا ما هو من األصنام؛ املعبودات قسمان: معبود  يعبد اهللا هذا ال  ال ال، مثل عيسى بن مرمي الشيخ :

وما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤالء آلهة إنكم  ((يعذب؛ وهلذا قال اهللا: 

إن الذين سبقت لهم  ((قال بعد ذلك:  ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها ال يسمعون ))



 ألن الكفار اعرتضوا قالوا إذا كانوا هم حصب جهنم إذا عيسى يكون يف منى الحسنى أولئك عنها مبعدون ))

؛ لكن األصنام اليت  إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون )) ((النار فأنزل اهللا هذه اآلية: 

   هي األصنام أحجار تلقى يف النار .

إذا ألقوا فيها سمعوا  ((وقوله تعاىل: وهم فيها ال يسمعون ))  ((شيخ كيف جيمع بني قوله تعاىل:  السائل :

  ؟ )) لها شهيقا

؛ أنت تعرف أن الوقت طويل وإال قصري ؟ الوقت ؟ نعم الذي يف النار أهل  أي نعم سمعوا لها )) (( : الشيخ

النار يكون يف النار يف وقت قصري وإال طويل ؟ طويل؛ ختتلف األحوال؛ فهم إذا ألقوا فيها يسمعون هذا الشهيق 

إنها عليهم مؤصدة في  ((ـ؛ مث إذا أدبغت عليهم عندما تتلقاها يكون هذا أشد يف الرعب واإلزاعة ـ والعياذ باهللا 

  . عمد ممدة ))

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون  شيخ أحسن اهللا إليك؛ هل الرب ال ينال إال مبا ذكر يف اآلية: (( السائل :

  ؟ ))

بأل الدالة على  ))البر  ((ال، هذا الرب الكامل املطلق؛ أما مطلق الرب فيحصل بأدىن شيء؛ وهلذا قال:  الشيخ :

   الكمال .

  هل من هذا يكون لديه كتاب مثني فيه فائدة كبرية يتصدق به ؟ السائل :

ال ال؛ ألن هذا الكتاب قد ال جيد مثله وهو حمتاج إليه حاجة دينية، ما يدخل فيها؛ لكن لو فرضنا  الشيخ :

تاج مثال ما عنده الساعة؛ هذا عندك ساعة جيدة زين من أحسن ما يكون تلقى نفسك ا وأعطيت واحدا حم

  منها .

  ما معىن بخ بخ ؟ السائل :

  . هذه معناها كلمة تقال مثل ما نقول: ما أحسن هذا، ما أحسن هذا الشيخ :

الطعام ما يطعم  )) كل الطعام كل الطعام كان حال لبني إسرائيل إال ما حرم إسرائيل على نفسه )) (( ((

؛  فإن قرن به الشراب صار املراد به ما حيتاج إىل مضي والشراب ما ال حيتاج إىل مضي؛ إذا قيل: طعام وشراب



(( فلما فصل طالوت بالجنود قال وأما إذا أطلق وقيل: طعام صار شامال ملا يؤكل وما يشرب، قال اهللا تعاىل: 

فسمى شرب املاء طعما أو  ي ومن لم يطعمه فإنه مني ))إن اهللا مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس من

كل الطعام كان حال  (( طعاما؛ أما إذا ذكر مع الشراب فالطعام ما ميضى ويؤكل والشراب ما ليس كذلك .

كان حال مبعىن حالال لنيب إسرائيل سواء كان من النبات أو من احليوان أو من أي شيء كان   لبني إسرائيل ))

ما حرم إسرائيل على نفسه يعين  إال ما حرم إسرائيل على نفسه )) ((يعين أن كل شيء حالل له يف األول 

رم إسرائيل على نفسه )) إال ما ح ((فكان حراما؛ إذا فهناك حالل يف أول األمر وهناك حرام يف ثاين األمر؛ 

؛ وبنو براهيم؛ وإسرائيل مبعىن عبد اهللاإسحاق ابن إل هم أبناء يعقوب ابن بنو إسرائي لبني إسرائيل )) ((وقوله: 

سحاق وقد بشر إبراهيم؛ ويعقوب هو ابن إسحاق أخوان أبومها إ؛ فإمساعيل و  براهيمإمساعيل بن إعمهم هم بنو 

 وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن رواء إسحاق يعقوب )) ((كة اهللا به جدته على لسان املالئ

أكثر املفسرين على أن املراد بإسرائيل يعقوب؛ فهو علم على  إال ما حرم إسرائيل على نفسه )) ((وقوله:  .

شخص معني ال على قبيلة معينة يعين إال ما حرم إسرائيل نفسه على نفسه؛ وقد حرم شيئا من الطعام وأمه اهللا 

وجل:  سبحانه وتعاىل عليه؛ ألن ما اسم موصول واالسم املوصول مبهم حيتاج إىل بيان ومل يبني، مل يقل اهللا عز

 إال ما حرم إسرائيل على نفسه كذا وكذا؛ فما حرمه مبهم؛ وقال بعض أهل العلم: إنه حرم على نفسه أكل اإلبل

هذا من أخبار بين  ألنه أصيب بعرق النسى وهو عرق ميتد من القدم إىل الورك يف الرجل ويؤمل كثريا ويتعب؛ ولكن

رم إسرائيل على نفسه؛ بل نقول هو معلوم عند اليهود إسرائيل ال يصدق وال يكذب؛ وحينئذ ال جنزم بالذي ح

ولكننا ال ندري ما هو ألن اهللا أمه؛ هذا على القول بأن املراد بإسرائيل علم الشخص يعين إسرائيل نفسه؛ 

وقيل: املراد بإسرائيل القبيلة كما تقول قريش؛ فإن قريشا كان امسا لشخص معني مث انتقل من اسم الشخص إىل 

ته القبيلة اليت تنسب إليه؛ فيكون املراد بإسرائيل على هذا القول املراد به بنو إسرائيل؛ وإىل هذا ذهب اسم ذري

صاحب املنار أن املراد بإسرائيل بنو إسرائيل؛ على هذا القول ما الذي حرم بنو إسرائيل على أنفسهم ؟ هذا مبني 

ين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم وعلى الذ ((يف القرآن الذي حرمت بنو إسرائيل على نفسها 

)) هذا ما اختاره صاحب  عليهم شحومهما إال ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم حرمنا

 حال لنبي إسرائيل إال ما حرم ((املنار؛ لكن هذا الرأي ضعيف؛ ألن اهللا فرق بني بين إسرائيل وإسرائيل فقال: 

) ومل يقل: إال ما حرموا على أنفسهم؛ مث إنه يرد عليه إشكاال آخر بأن بين إسرائيل مل حيرموا على إسرائيل )

أنفسهم شيئا وإمنا حرم عليهم شيء بسبب ظلمهم، بسبب ظلمهم واألصل أن الشيء إذا أضيف فهو ملا 

املراد بإسرائيل علم أضيف إليه مباشرة ال تسببا؛ فالصحيح أن الذي حرم، أن املراد بإسرائيل صحيح أن 



الشخص؛ لكن ما الذي حرم هذا هو الذي نتوقف فيه ألن اهللا تعاىل أمه والواجب أن نبهم ما أمه اهللا 

أو أشياء ما نعلم ولكن ال نعلمه حىت يأتينا خربها  ونقول: إن إسرائيل عليه الصالة والسالم حرم على نفسه شيئا

من قبل أن تنزل  (( سرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ))إال ما حرم إ ((قال:  . عن طريق معصوم

يعين معناه أن هذا أمر متقرب من قدمي الزمان؛ وبني إسرائيل وبني نزول التوراة جهور طويلة وأزمان   )) التوراة

من  ((وقوله:  . كثرية؛ لكن اهللا أراد أن يقرر بأن التحرمي أي حترمي ما أحل كان سابقا متقدما بكثري على التوراة

؛ وكلتا القراءتني  بالتخفيف تنزل )) (( ؛ و بتشديد الزاء تنزل )) ((فيها قراءتان:  قبل أن تنزل التوراة ))

سبعيتان يعين أنه جيوز أن نقرأ ذه الوهل؛ والقاعدة يف القراءتني أن السنة أن تقرأ ذه مرة وذه مرة ألن كلتا 

القراءتني ثبتت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ فإذا قرأت بواحدة وهجرت األخرى مل تأت بالسنة كاملة بل 

بشرط أن تكون متأكدا من القراءة ألن القرآن كالم اهللا؛ فلو قرأت شيئا مل تتأكد اقرأ ذا مرة وهذا مرة؛ لكن 

وكان خالف ما أنزل اهللا كنت مفرتيا على اهللا كذبا ؛ الشرط الثاين: أن ال حيصل يف ذلك تشويش؛ فإن حصل 

فإن ذلك حرام ال يف ذلك تشويش كما لو قرأت بقراءة ثانية عند العامة الذين ال يعرفون إال ما يف مصاحفهم 

جيوز ألنه يؤدي إال تشكك العامة وإىل رميك أنت بالسوء، يقول هذا الرجل حيرف كالم اهللا يقرأ بغري ما أنزل اهللا 

فتكون عرضة لسب الناس واغتيام إياك ورحم اهللا امرأ كف غيبة عن نفسه؛ أما فيما بينك وبني نفسك فاقرأ 

تقنا هلا وعارفا ا؛ وكذلك إذا كنت بني طلبة العلم حىت يعرفون القراءات ا، اقرأ بالقراءة الثانية إذا كنت م

فال فرق؛ ألن التوراة نزلت مجلة واحدة فسواء قيل:  تنزل )) ((و  تنزل )) ((وينتفع ا؛ أما بالنسبة للفرق بني 

فاملراد نزوله شيئا فشيئا؛ وإذا  نزلنا عليك )) ((؛ أما القرآن فإنه نزل مفرقا؛ فإذا جاء  تنزل )) ((أو  تنزل )) ((

إنا أنزلناه في ليلة القدر  ((فاملراد يف قوله:  إنا أنزلناه في ليلة القدر )) ((مثال  أنزلنا إليك الذكر )) ((قيل: 

  يعين ابتدأنا إنزاله  ))

 


